
JOBB	  ’SPEED	  MEETING’	  PÅ	  KUNGSHOLMSTORGSDAGEN	  4	  SEPTEMBER	  
2015	  
 
Swedbank, THREAD, Fryshuset och Arbetsförmedlingen kommer den 4 september arrangera 
ett rekryteringsevent ”JOBB SPEED MEETING PÅ TORGET’ på Kungsholmstorg, som en 
del av Kungsholmstorgsdagen. 
 
Tillsammans kan vi göra vägen till jobb eller utbildning lättare för många av dagens 
arbetslösa ungdomar. Praktik är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden, om det inte 
leder till direkt anställning ger det en rad i cv:t och värdefulla referenser.  
 
Här får företag träffa kandidater som söker praktikplatser på ett spännande och effektivt sätt.  
 
Du får chansen att kort presentera ditt företag och sedan intervjua ett flertal ungdomar.  
 
Hoppas du vill vara med och hjälpa stadens unga till en bättre framtid och delta på vår dag ute 
på Kungsholmstorg fredag den 4 september.  
 
Målgruppen är Ungdomar, 18-24 år 
 
Fakta praktikplats: Praktiken pågår normalt i 90 dagar. Ditt företag betalar inget men 
ansvarar för handledning och meningsfull praktiktid.  
 
Upplägg: 
Arbetsgivarna kommer inleda med att hålla en kort presentation om sitt företag och om de lediga 
platserna. 
Därefter kommer korta intervjuer på 5 minuter ske enligt följande.  
 
Företag                                               Presentation                        Korta intervjuer 
Restaurang, service & handel:           Kl. 13.00                             Kl.14.00-15.00  
Administration och kontor:                Kl. 15.00                             Kl. 16.00-17.00 
 
Eventet är sponsrat och därför kostnadsfritt för dig som arbetsgivare.  Vi har plats för ca: 15 företag så 
först till kvarn gäller. För att anmäla er skicka ett email till anders.bergroth@swedbank.se med 
följande information; 
 
 
Företagsnamn 
Kontakt person 
Tel nr 
Email 
Verksamhetsbeskrivning 
Kvalitéer ni söker 
Jobb eller Praktik 
Andra sätt du vill bidra till Kungsholmstorgsdag 4 sep 
 
 
 
 
 



Vad kommer att hända? 
Programmet ser ut så här.   
 
Kl 11-13 Lunch på Torget 
Kl 13-17  Jobb ’Speed Meeting’ – Årets tema ’Unga in i arbete’ 
Kl 17-19   Middag på Torget 
 
Mellan 11-19: 
 
Under hela evenemanget hittar man loppis, butiker som har flyttat ut på torget, lunch och fika 
servering. Polisen och andra myndigheter kommer berätta om framtida planer för närområdet och 
Stockholm. Representanter från stadsdelsnämnden kommer närvara och det kommer att ges möjlighet 
för medborgare att lämna idéer och förslag på hur Kungsholmstorg och dess närområden kan bli en 
attraktivare plats.  
 
Vem ligger bakom detta? 
Kungsholmstorgsdagen föddes av en enkel fråga från några passionerade individer i området, ’hur kan 
Kungsholmstorg bli bäst för alla?’  Ett litet lokalt konsult företag som heter THREAD skapade ett 
nätverk av personer i området genom en så kallad OpenTHREAD workshop och där kom en idé att 
skapa en Kungsholmstorgsdag. Tillsammans är vi personer som bor och jobbar kring Kungsholmstorg.  
Det är vi som handlar, äter, fikar, jobbar och leker kring torget. Vi vill att Kungsholmstorg blir ett mer 
levande torg där det är tryggt och roligt att bo och jobba kring. Vi ser fram emot att det här ska bli 
starten på återkommande möten/aktiviteter på Kungsholmstorg och ser fram emot att du också är med.  
 
Vad är årets tema? 
I år fokuserar vi på att samla in dina idéer och medborgarförslag till förbättringar på och runtomkring 
torget samt fokus på ’företag som hjälper unga in i arbete.’ 
 
Hur kan företag vara med? 

A) Kom förbi, ät lunch med oss och lämna in dina idéer på plats 
B) Deltar i Jobb ’Speed Meeting’ som företagare och få möjlighet att hitta praktikanter och hjälpa 

stadens unga in i arbetslivet 
C) Flytta ut en del av din verksamhet till torget och gör något för våra besökare 
D) Ställa upp som volontär 

 
Om du är intresserad av något ovan kan du skicka email till mats.levin@thread.se för att diskutera 
vidare.  
 
Vad händer i framtiden? 
Vårt mål är att det blir många spännande möten 4 september och att individer och företag kan nå 
varandra. Vår målsättning är att detta blir ett årligt evenemang så kom gärna med förslag på idéer för 
framtida events.  
 
VÄLKOMMEN! 
 
 


